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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden skulle vilja göra följande kommentarer:

– Det sjunde ramprogrammet bygger till stor del på det sjätte ramprogrammet, som för 
närvarande håller på att genomföras. Förslaget innehåller dock även en nyhet: inrättandet 
av ett europeiskt forskningsråd (CER), som kommer att bli en hävstång för utvecklingen 
av ett europeiskt forskningsområde.

– Kommissionen har på goda grunder beslutat att det europeiska forskningsrådet skall 
förvaltas av ett vetenskapligt råd, som skall bestå av framstående forskare. 
Representationsorganen bör garantera lika möjligheter för kvinnor och män. Dessutom bör 
de använda enkla förfaranden när de formulerar kraven och fastställer prioriteringarna.

– Det europeiska forskningsrådet måste inrättas i enlighet med artikel 171 i EG-fördraget: 
”Gemenskapen kan bilda gemensamma företag eller andra gemensamma organisationer 
som krävs för att effektivt genomföra gemenskapens program för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration”.

– Det europeiska forskningsrådet bör främja, sprida, överföra och utnyttja 
forskningsverksamheten inom de främsta sektorerna för utveckling av kunskaper och 
deras praktiska tillämpningar för att på så sätt gynna Europas vetenskapliga, tekniska, 
ekonomiska och sociala utveckling.

– Det europeiska forskningsrådet bör förfoga över tillräckliga ekonomiska medel och bör 
kunna utföra sina uppgifter på ett autonomt och oberoende sätt. Rådet bör även ha enkla 
och öppna arbetsrutiner.

– Det europeiska forskningsrådet bör regelbundet sprida de uppnådda forskningsresultaten 
och göra dem tillgängliga för alla.

– Det är viktigt att det europeiska forskningsrådet har en stark integritet och att dess ledning
utgörs av oberoende forskare på hög nivå.

– Grundforskningen, som är stommen i all kompletterande och tillämpningsinriktad 
forskning, har en central roll när det gäller att utbilda forskare.

– Genom detta program bör man fastställa bestämmelser som gäller i hela EU och som 
stöder de forskare, ingenjörer och vetenskapsmän som deltar i arbetet med att ta fram ny 
kunskap och nya produkter, processer och metoder. Syftet bör vara att skapa nytt hopp om 
tekniska framsteg.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Förslag på spetsforskning bör bedömas 
av sakkunniga på grundval av ett enda 
kriterium – kvalitet. Stor vikt bör fästas vid 
tvärvetenskapliga, vågade och nyskapande 
projekt och nya grupper samt både mindre 
erfarna forskare och väletablerade 
forskargrupper.

(4) Förslag på spetsforskning bör bedömas 
av sakkunniga på grundval av ett enda 
kriterium – kvalitet. Stor vikt bör fästas vid 
tvärvetenskapliga, vågade, 
förutsättningslösa och nyskapande projekt 
och nya grupper samt både mindre erfarna 
forskare och väletablerade forskargrupper. I 
detta sammanhang bör särskild hänsyn tas 
till projekt som i första hand är inriktade på
uppbyggnad av nya europeiska nätverk och 
samarbeten.

Ändringsförslag 2
Skäl 10

(10) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

(10) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
kultur och medier, konkurrenskraft och 
innovation, industri, hälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning, energi, transport och miljö.

Ändringsförslag 3
Skäl 13

(13) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta program 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, bl.a. de som återspeglas i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(13) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta program 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, bl.a. de som återspeglas i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och bör 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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framhäva forskningens samhällsvärde och 
humanistiska värde, med respekt för den 
etiska och kulturella mångfalden.

Motivering

Det finns spänningar mellan forskningens imponerande framsteg och samhällets ekonomiska, 
politiska och kulturella struktur. Dessa spänningar, som kan vara både fruktbara och
destruktiva, är nu större än någonsin. Därför är det viktigt att betänka vad etiken och den 
kulturella mångfalden får för konsekvenser för den akademiska världen.

Ändringsförslag 4
Skäl 14a (nytt)

(14a) För att förenkla 
ansökningsomgångarna och minska 
kostnaderna för dem bör kommissionen 
upprätta en databas för anmälan av 
deltagare till ansökningsomgångarna.

Motivering

Syftet är att underlätta tillträdet till programmet för europeiska forskningsinstitutioner och 
för dem som är intresserade av att delta i ansökningsomgångarna.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 3

3. Europeiska forskningsrådet skall bestå av
ett oberoende vetenskapligt råd med en 
särskild genomförandestruktur i enlighet 
med bilaga I. Rådet kommer att följa 
principerna om vetenskaplig kvalitet, 
självständighet, effektivitet och insyn.

3. Europeiska forskningsrådet skall bestå av 
ett oberoende vetenskapligt råd med en 
särskild genomförandestruktur i enlighet 
med bilaga I. Rådet kommer att följa 
principerna om vetenskaplig kvalitet, 
självständighet, effektivitet och insyn. Båda 
organen skall säkra lika möjligheter för 
kvinnor och män.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Kommissionen skall se till att 
forskningsresultaten utvärderas och 
rapportera om hur dessa bidrar till ett 
dynamiskt kunskapssamhälle i Europa.
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Motivering

Kommissionen måste visa att programmets mål om att skapa ett dynamiskt kunskapssamhälle 
i Europa verkligen uppnåtts.

Ändringsförslag 7
Artikel 8, punkt 6

6. Kommissionen skall regelbundet hålla 
kommittén underrättad om hur detta 
särskilda program framskrider.

6. Kommissionen skall regelbundet hålla 
kommittén och Europaparlamentets
ansvariga utskott underrättade om hur detta 
särskilda program framskrider och i 
synnerhet tillhandahålla upplysningar om 
de FoU-åtgärder som finansieras enligt 
detta program.

Motivering

Kommissionen fastställer här bestämmelser om ett kommittéförfarande inom ramen för 
samarbetet med rådet. Det är lämpligt att även informera budgetmyndighetens andra gren om 
programmets genomförande.

Ändringsförslag 8
Artikel 8, punkt 6a (ny)

6a. Kommissionen skall för de behöriga 
organen lägga fram denna rättsakt samt en 
rapport om genomförandet av det särskilda 
programmet för en ny behandling i så god 
tid att förfarandet för att ändra denna 
rättsakt kan vara avslutat i slutet av 2010.

Motivering

En översyn av rättsakten under dess löptid (halvtidsöversyn) gör det möjligt att med en 
utvärdering och eventuella ändringar ta sig an problem med genomförandet och andra 
omständigheter. På grund av den inkörningsfas som programmet genomgår bör översynen 
infalla ett år efter det att hälften av programmets löptid har förflutit. På så vis möjliggörs en 
tillförlitligare utvärdering.
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